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Raport ten powstał na zlecenie przed-
stawicielstwa Organizacji Narodów Zjedno-
czonych w Polsce (ONZ) i został sporzą-
dzony przez Instytut Badań nad Gospodar-
ką Rynkową. Jego celem jest pokazanie
obecnego stanu oraz perspektyw rozwoju
Polski, w kontekście Deklaracji Milenijnej
Narodów Zjednoczonych przyjętej w czasie
Szczytu Milenijnego w Nowym Jorku
w dniach 6-8 września 2000 r. Celem rapor-
tu jest także sformułowanie zaleceń, z któ-
rych skorzystać mogłyby rządy i międzyna-
rodowi partnerzy Polski na drodze do osią-
gnięcia postępu w rozwoju społecznym.
Metodologia niniejszego raportu opiera się
na koncepcji prezentowanej w „Milenijnym
raporcie dotyczącym celów rozwoju” (Mille-
nium Development Goals Report — MDGR
– www.undg.org), sporządzonym przez gru-
pę ekspertów Narodów Zjednoczonych
(United Nations Development Group —
UNDG). Punktem odniesienia jest rok
1990, a przedmiotem analizy są lata 1990-
2000. Cele na przyszłość dotyczą najbliż-
szych dziesięciu, piętnastu lat. W niektórych
przypadkach zaproponowany wzorzec nie
nadaje się do opisu sytuacji w Polsce z po-
wodu jej relatywnie wysokiego stopnia roz-
woju społeczno-ekonomicznego, wprowa-
dzono więc pewne niezbędne zmiany
w oparciu o następujące założenia: 
- ogólne cele rozwoju, cele szczegółowe oraz
wskaźniki dotyczące Polski powinny być
możliwie zbliżone do przyjętych
w MDGR; 

- specyficzne cele ogólne i szczegółowe po-
winny w każdej z omawianych dziedzin od-
zwierciedlać kluczowe dla rozwoju Polski
zagadnienia; 

- zaproponowane wskaźniki powinny być
zgodne ze stosowanymi w międzynarodo-
wych porównaniach i statystykach. 

Ostateczny układ celów i wskaźników dla
Polski został opracowany przez Instytut Ba-
dań nad Gospodarką Rynkową w porozu-

mieniu z przedstawicielstwem Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Polsce.1

Zestaw celów ogólnych, celów szczegóło-
wych i wskaźników pokazuje tabela na
stronie 6. 

Pierwotnie ogólny cel 1, w ostatecznej
wersji przygotowanej przez UNDG, doty-
czył ograniczania skrajnego ubóstwa i głodu
(wykorzenienie skrajnego ubóstwa i głodu).
Był on niewspółmierny do sytuacji w Polsce,
gdzie nie występuje zjawisko głodu, nato-
miast ubóstwo, chociaż jest poważnym pro-
blemem, nie przyjmuje ekstremalnych roz-
miarów. Z tego właśnie powodu podjęto de-
cyzję o jego przeformułowaniu. Celem ogól-
nym jest teraz ograniczenie ubóstwa, co le-
piej odpowiada warunkom polskim. Zwa-
żywszy na wagę tego problemu w Polsce,
przyjęto ambitny cel szczegółowy, jakim jest
zmniejszenie o połowę liczby ludności żyją-
cej poniżej progu ubóstwa do 2015 r. 

Ogólny cel 2, w swym pierwotnym
brzmieniu (MDGR), dotyczy dostępności
szkolnictwa podstawowego. Wobec faktu, iż
w Polsce dostępność szkolnictwa podstawo-
wego jest powszechna, jako cel ogólny przy-
jęto zwiększenie dostępności szkolnictwa
wyższego. W roku 1990, w porównaniu z in-
nymi krajami europejskimi, Polska miała nie-
wysoki odsetek osób z dyplomami wyższych
uczelni. Relatywnie niski poziom wykształ-
cenia społeczeństwa, nie odpowiadający rze-
czywistym potrzebom, jest jedną z przyczyn
ubóstwa i bezrobocia. Wzrost liczby ludno-
ści z wyższym wykształceniem jest także jed-
nym z bardziej istotnych czynników wpływa-
jących na możliwości rozwoju Polski i stabil-
ność demokracji. Ponadto, w odróżnieniu od
wersji MDGR, dla uchwycenia zmian
w szkolnictwie wyższym zaproponowano
wprowadzenie współczynnika skolaryzacji
brutto (a nie netto). Wskaźnik ten, także bę-
dący w użyciu w porównaniach międzynaro-
dowych, pozwoli również uchwycić zmiany
w edukacji osób dorosłych, której rozwój jest

Przedmowa
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CEL Cele ogólne, cele szczegółowe i wskaźniki 
OGÓLNY
CEL Cel ogólny Ograniczenie ubóstwa
OGÓLNY 1 Cel szczegółowy Zmniejszenie o połowę liczby ludności żyjącej poniżej 

progu ubóstwa do roku 2015
Wskaźnik Odsetek ludności żyjącej poniżej progi ubóstwa w stosunku 

do całej populacji
CEL Cel ogólny Zwiększenie liczby osób z wyższym wykształceniem
OGÓLNY 2 Cel szczegółowy Pięciokrotne zwiększenie liczby studentów uczelni wyższych 

w relacji do liczby osób w wieku akademickim2 w 2010 r. 
Wskaźnik Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół wyższych

CEL Cel ogólny Promocja równości płci i zwiększenie szans kobiet
OGÓLNY 3 Cel szczegółowy Zmniejszenie nierówności szans kobiet na rynku pracy do 2015 r.

Wskaźniki 1. Stopa bezrobocia kobiet w stosunku do stopy bezrobocia mężczyzn
2. Długotrwale bezrobotne kobiety (%) w relacji do długotrwale

bezrobotnych mężczyzn (%)
CEL Cel ogólny Poprawa zdrowia ludności i zmniejszenie śmiertelności dzieci
OGÓLNY 4 Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie umieralności wśród dzieci o 75 % do roku 2010. 

2. Zmniejszenie liczby zgonów przedwczesnych wśród 
dorosłych o 25% do roku 2010. 

Wskaźnik 1. Współczynnik umieralności dzieci poniżej piątego roku życia. 
2.Prawdopodobieństwo zgonu w wieku 15-59

CEL Cel ogólny Poprawa zdrowia rodzących
OGÓLNY 5 Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie natężenia urodzeń wśród nastolatek o 75%

do 2015 r.
2.Zmniejszenie umieralności okołoporodowej o 75% do 2015

Wskaźnik 1. Współczynnik urodzeń wśród nastolatek
2.Wskaźnik umieralności okołoporodowej

CEL Cel ogólny Budowa stabilnego i sprawnie funkcjonującego systemu 
OGÓLNY 6 demokratycznego popieranego przez większość społeczeństwa

Cel szczegółowy 1. Osiągniecie znaczących wyników w walce z korupcją. 
2.Wzrost społecznego zaufania do instytucji demokratycznych
3.Zwiększenie uczestniczenia społeczeństwa obywatelskiego 

w przysparzaniu ważnych społecznie dóbr i realizacji ważnych
społecznie potrzeb 

Wskaźnik 1. CPI wskaźnik postrzegania korupcji (corruption 
perception index), 

2. Procent, jaki w budżecie państwa zajmują dotacje dla organizacji
pozarządowych na realizację społecznych potrzeb

3.Poglądy społeczeństwa n. t. zmian po1989. 
CEL Cel ogólny Dostępność podstawowych udogodnień w gospodarstwach
OGÓLNY 7 domowych 

Cel szczegółowy 1. Zmniejszenie o 3,5% do 2015 r. 3 udziału mieszkań w miastach 
pozbawionych wodociągu w ogólnej liczbie mieszkań 
w miastach 

2.Zmniejszenie udziału mieszkań pozbawionych 
wodociągu w ogólnej liczbie mieszkań na wsi o 24% do 2015 r. 

Wskaźnik 1. Udział liczby mieszkań w miastach, do których dostarczana jest
woda wodociągami w ogólnej liczbie mieszkań w miastach (%) 

2. Udział liczby mieszkań na wsi, do których dostarczana jest
woda wodociągami w ogólnej liczbie mieszkań na wsi (%)

CEL Cel ogólny Zapewnienie zrównoważonego rozwoju
OGÓLNY 8 Cel szczegółowy Realizacja krajowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju

do r. 2005. 
Wskaźnik Rozwijanie i realizacja krajowej strategii trwałego 

i zrównoważonego rozwoju 
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jednym z ważniejszych zadań rozwoju edu-
kacji w Polsce. 

W dokumencie MDGR cel 3 odnosi się
do nierówności ze względu na płeć w dostę-
pie do nauki w szkołach podstawowych
i średnich. Choć dyskryminacja kobiet
w Polsce jest faktem, to jednak nie dotyczy
ona dostępu do nauki. Znaczące, i to pogłę-
biające się nierówności mają natomiast miej-
sce na rynku pracy, w postaci mniejszych
szans ponownego zatrudnienia i niższego
wynagrodzenia za pracę kobiet. Równe
szanse na rynku pracy są nie tylko jednym
z warunków równości w życiu zawodowym
kobiet i mężczyzn, lecz mają także wpływ na
społeczny status obu płci. Dyskryminacja
kobiet na rynku pracy może być też jednym
z czynników sprzyjających spadkowi natęże-
nia urodzeń w Polsce w ostatnich latach. 

Spadek śmiertelności niemowląt (cel 4)
jest jednym z głównych wskaźników postępu
w zdrowotności ludności. Aby móc tę popra-
wę monitorować, pierwotny cel 4 rozszerzo-
no w ten sposób, że obejmuje on obecnie
także spadek liczby zgonów przedwcze-
snych osób w wieku 15-59. W Polsce jak
i w innych krajach postkomunistycznych wy-
stępuje znacząca nadumieralność osób
w tym wieku, przede wszystkim wśród męż-
czyzn. Jednocześnie obserwowany jest po-
stęp w tej dziedzinie, który dokonał się dzię-
ki zmniejszeniu siły oddziaływania istotnych
ze względu na stan zdrowia ludności Polski
czynników, takich jak szeroko rozpowszech-
niony nawyk palenia tytoniu, niezdrowego
odżywiania i spożywania alkoholu. 

W przypadku celu 5 (poprawa zdrowia
rodzących), zrezygnowano ze wskaźnika
mierzącego liczbę porodów, które się odbyły
z pomocą wykwalifikowanego personelu
medycznego. Uznano, że nie odzwierciedla
on istotnych problemów zdrowotności re-
produkcyjnej w Polsce. Kobiety w Polsce
mogą obecnie w pełni korzystać z pomocy
wykwalifikowanego personelu medycznego
w czasie porodu. Bardziej adekwatnym na-
rzędziem analizy zdrowotności reprodukcyj-

nej wydaje się wskaźnik natężenia urodzeń
wśród nastolatek. Pomimo wyraźnej tenden-
cji zniżkowej, liczba urodzeń wśród nastola-
tek jest wyższa w Polsce niż w krajach wyso-
korozwiniętych. Ciąża u bardzo młodych ko-
biet niesie ryzyko związane z fizyczną nie-
dojrzałością przyszłych matek. Dzieci uro-
dzone przez nastolatki mają często niską
wagę urodzeniową, wyższy wskaźnik zacho-
rowalności, a także umieralności. Wczesne
kontakty seksualne poprzedzające zajście
w ciążę oraz zmiana partnerów, niosą ryzy-
ko chorób przenoszonych drogą płciową,
w tym HIV/AIDS, i mają ścisły związek
z późniejszą kobiecą bezpłodnością, zacho-
rowaniami na nowotwory szyjki macicy lub
wzrostem liczby ciąż pozamacicznych.
Wczesne macierzyństwo może mieć także
konsekwencje społeczno-ekonomiczne oraz
demograficzne. W obszarze problemów spo-
łeczno-ekonomicznych są to: przerwanie
procesu edukacji, niższy poziom wykształce-
nia, porównawczo gorsza praca i przebieg
kariery zawodowej, niestabilna sytuacja eko-
nomiczna. Wśród demograficznych: samot-
ne macierzyństwo, niestabilność małżeństw
zawieranych przez nastolatków. 

Ogólny cel 6 w sformułowaniu zawartym
w MDGR dotyczył, między innymi, inten-
sywnego rozprzestrzenienia się na świecie
zakażeń wirusem HIV i innych chorób,
w tym malarii. Jakkolwiek rozprzestrzenia-
nie się zakażeń wirusem HIV także w Polsce
jest pewnym problemem, nie przyjmuje ono
obecnie rozmiarów zagrażających zdrowiu
całego społeczeństwa. Z tego powodu zrezy-
gnowano z monitorowania tego zjawiska.
W rezultacie cel 6 został całkowicie zmie-
niony i brzmi obecnie: budowa stabilnego
i sprawnie funkcjonującego systemu demo-
kratycznego popieranego przez większość
społeczeństwa. Wyższa jakość rządzenia,
rozumiana jako wyższy stopień uczestni-
ctwa społeczeństwa, oraz większa odpowie-
dzialność rządzących, to istotne czynniki
mające wpływ na postęp społeczny. Skoro
mechanizmy demokratyczne zostały w 1989
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w Polsce odbudowane, uznaliśmy, że ocena
ich skuteczności oraz istniejących zagrożeń
dla demokracji jest jednym z najistotniej-
szych zadań z punktu widzenia społecznego
rozwoju. 

Powszechną dostępność wody pitnej (cel 7)
uznano w opracowaniach roboczych UNDG
za jeden z celów rozwoju. Jednak w  Polsce
problem ten występuje tylko lokalnie. Z dru-
giej strony, powszechna dostępność wodocią-
gów w gospodarstwach domowych wpłwa na
jakość życia i szans rozwoju gospodarczego
Polski. 

Między miastem a wsią istnieją ogromne
różnice cywilizacyjne. Jednak różnice te nie są
największe, w dostępności wody z wodocią-
gów w mieszkaniach. Najdotkliwsze różnice
występują w zaopatrzeniu w gaz i centralne
ogrzewanie. Dodatkowy problem stanowi pre-
sja na środowisko wywierana przez gospodar-
stwa domowe. Umywalki i wanny nie są pod-
łączone do kanalizacji, znaczna część ścieków
odprowadzana jest wprost do środowiska
i wpływa degradująco na jakość zasobów wo-
dy. Chociaż ostateczna wersja raportu przygo-
towanego przez UNDG nie przewidywała mo-
nitorowania skali tego zjawiska, monitoring ta-
ki postuluje się w niniejszym raporcie, by móc

śledzić rozwój sytuacji w Polsce. Dostępność
wody pitnej, jednego z istotnych udogodnień
cywilizacyjnych decydujących o standardzie
gospodarstw domowych przedstawiono w for-
mie wybranego wskaźnika. 

W przypadku celu 8 dotyczącym stanu śro-
dowiska naturalnego, podobnie jak w doku-
mencie MRDG uznano, że zadaniem priory-
tetowym powinna być realizacja krajowej stra-
tegii zrównoważonego rozwoju. W niniejszym
raporcie przyjęto dodatkowy zestaw wskaźni-
ków monitorujących postępy w realizacji tej
strategii w odniesieniu do najistotniejszych ro-
dzajów presji wywieranej na środowisko4. 

Prognoza dotycząca wartości wskaźników
w przyszłości oparta została na analizie ten-
dencji odnotowanych dotychczas (w latach
1990 — 2000), jak również na porównaniach
międzynarodowych. Przyjęto takie wartości
wskaźników, które wyznaczałyby cele ambitne
ale możliwe do zrealizowania. Mogłyby one
stanowić standard w monitorowaniu rozwoju
kraju w wybranych dziedzinach. 

1 Końcowe wyniki pracy grupy specjalistów Narodów Zjednoczonych (United Nations Development Group) nad metodologicznymi założeniami raportu
(Millenium Development Goals Report) nie były jeszcze znane w chwili, gdy Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotowywał niniejszy
raport. Jest to dodatkowy powód, dla którego niektóre propozycje Grupy nie mogły być wzięte pod uwagę w niniejszym raporcie. Wskazane byłoby
zatem dokonanie przeglądu celów i wskaźników wykorzystanych do monitorowania rozwoju Polski w trakcie przygotowywania kolejnych raportów w
następnych latach.  

2 Wiek akademicki: 19-24 lata.
3 Komentując prezentowany wskaźnik trzeba wspomnieć o jego wycinkowości i umowności w odniesieniu do złożonego zagadnienia zaopatrzenia w

wodę. Problemem bardzo pilnym i wciąż aktualnym w Polsce jest nie tylko samo zaopatrzenie w wodę, co konieczność poprawy jakości dostarczanej
wodociągami wody pitnej. Woda płynąca z kranów, chociaż powszechnie dostępna, oceniana jest jako zbyt zanieczyszczona, nadmiernie nasycona
fluorem lub nie posiadająca odpowiednich walorów konsumpcyjnych (kolor, zapach i smak). Do przyczyn tego zjawiska zaliczyć należy: niską jakość
wielu zasobów wodnych, wciąż niezadowalający ilościowo i technologicznie poziom oczyszczania ścieków, zły stan techniczny wielu sieci
wodociągowych. Pochodną tego zjawiska jest powszechne w miastach i osiedlach korzystanie z dostępnych zasobów wód podziemnych, w szczególności
pobieranie wód oligoceńskich do celów konsumpcyjnych. Utrzymująca się sytuacja jest niekorzystna, ponieważ wydatki poniesione na dostarczanie
wody wodociągami nie powodują ograniczenia eksploatacji wód podziemnych, która ponadto pobierana jest bez opłat, chociaż wiadomo, że zasoby
wód podziemnych nie mogą być traktowane podobnie jak odnawialne zasoby wód powierzchniowych. 
Ponadto trzeba dodać, że na pewnych obszarach Polski występuje deficyt wodny wynikający z niskiej ilości opadów oraz z braku bliskiego i
odpowiedniego ilościowo źródła wody do celów konsumpcyjnych i gospodarczych. Deficyt ten jest usuwany dzięki realizowanym rozwiązaniom
technicznym, do których należą rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a także, na terenach wiejskich, okresowe dostarczanie wody
beczkowozami. Chociaż jest to zjawisko o znaczeniu lokalnym, to nie powinno być marginalizowane, ponieważ z warunków naturalnych Polski i jej
bilansu wodnego wynika, że jest ona krajem należącym do najuboższych w wodę wśród krajów europejskich.

4 W następnej edycji tego raportu zasadne byłoby rozważenie dodania nowych wskaźników do listy przyjętej w końcowym raporcie UNDG.
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C e l  1

1. Tendencje w latach dziewięćdziesiątych. 

Na początku okresu transformacji PKB
gwałtownie zmalał i nastąpił wzrost ubóstwa
(patrz: tabela 1.6). W latach 1994-1999 osią-
gnięto pewien postęp, w zmniejszeniu ob-
szarów ubóstwa, choć nie był on systema-
tyczny i rozłożony równomiernie we wszyst-
kich grupach społeczno-ekonomicznych.
Podczas gdy udział ludności żyjącej poniżej
progu ubóstwa w liczbie ludności ogółem
spadał systematycznie w latach 1994-1998,
w 1999 r. ponownie wzrósł (Tabela I. 1, Wy-
kres I. 1). Zmniejszanie się sfery ubóstwa
nie objęło wszystkich grup społeczno-ekon-
omicznych. Sfera ubóstwa powiększyła się
w gospodarstwach domowych rolników,
a tylko nieznacznie spadła w gospodar-
stwach pracowników użytkujących gospo-
darstwa rolne. Co ciekawe, największa re-
dukcja ubóstwa miała miejsce w gospodar-
stwach domowych utrzymujących się z nie-
zarobkowych źródeł utrzymania, w tej licz-
bie przede wszystkim w gospodarstwach do-
mowych utrzymujących się z innych niż
emerytury i renty świadczeń społecznych. 

Czynniki zwiększające ryzyko ubóstwa
nie uległy w tym czasie istotnej zmianie.
Ubóstwo jest mocno skorelowane z bezrobo-
ciem (Tabela I. 2), oraz z wykształceniem
głowy gospodarstwa domowego (Tabela I.
3). Występuje częściej w rodzinach wielo-
dzietnych lub niepełnych (Tabela I. 4). Naj-
rzadziej występuje w dużych aglomeracjach
miejskich, najczęściej na wsi (Tabela I. 5). 

2. Czy Polska jest na drodze do osiągnię-
cia założonego celu? 

Osiągnięcie założonego celu będzie bar-
dzo trudne. Zważywszy na niewielki postęp,
jaki dokonał się w redukcji sfery ubóstwa
w latach 1994-1999, kiedy to gospodarka
polska rozwijała się bardzo szybko, sam (na-
wet szybki) wzrost gospodarczy nie zapewni
osiągnięcia tego ambitnego celu. Ponadto
ograniczanie sfery ubóstwa nie przebiegało
równomiernie we wszystkich grupach spo-
łeczno-ekonomicznych. Szczególnie trudno
będzie uzyskać postęp w redukcji ubóstwa
tam, gdzie jest ono największe: na terenach
wiejskich, wśród chłopskich gospodarstw
domowych, a więc tam, gdzie przybiera ono
najbardziej dotkliwą postać. 

3. 
Jakie czynniki mogą przede wszystkim
mieć wpływ na osiągnięcie założonego
celu? Czy rząd realizuje politykę, która
mogłaby przybliżyć realizację założonych
celów? 

Redukcja wysokiej obecnie stopy bezro-
bocia1 będzie miała duży wpływ na osiągnię-
cie założonego celu. Kolejnym czynnikiem
będzie podnoszenie kwalifikacji poprzez
system oświaty publicznej oraz nauczanie
nowych zawodów. Redukcja sfery ubóstwa
jest też zależna od zwiększenia pomocy dla
rodzin wielodzietnych oraz osób samotnie
wychowujących dzieci. Niezmiernie waż-

O g r a n i c z e n i e  u b ó s t w a

Wskaźnik 1994 1999 2015 
Odsetek ludności żyjącej poniżej
progu ubóstwa w stosunku 19% 14,9% 9,5%
do całej populacji*

* próg ubóstwa - wielkość dochodu na jedną osobę  w gospodarstwie domowym stosowana w pomocy 
społecznej w 1999 w cenach z danego roku. 

Źródło: Dane indywidualne z „Budżety Gospodarstw Domowych” (GUS), wyliczenie I. Topińskiej.

Ograniczenie ubóstwa
Zmniejszenie o połowę liczby ludności żyjącej w ubóstwie do roku 2015



nym elementem polityki ograniczającej ubó-
stwo powinien być rozwój obszarów wiej-
skich. Jednym z celów jest tworzenie alter-
natywnych wobec rolnictwa, efektywnych
miejsc pracy. 

Osiągnięcie założonego celu może być
zagrożone, w przypadku braku powodzenia
wymienionych wyżej polityk. Również trwa-

łe spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz
ograniczenie wydatków na pomoc społecz-
ną oraz pomoc rodzinom wielodzietnym
mogą odwrócić pozytywne trendy. 

1 Stopa bezrobocia wynosi obecnie 18%. 
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C e l  2

1. Tendencje w latach dziewięćdziesiątych. 

W latach 1990-2000 radykalnie
zwiększyła się w Polsce liczba osób studiują-
cych na wyższych uczelniach. Liczba stu-
dentów wzrosła ponad trzykrotnie (Tabela
II. 2) Spowodowane to było z jednej strony
znacznym wzrostem liczby osób w wieku
akademickim2, z drugiej zaś znacznie zwięk-
szającą się częstotliwością podejmowania
nauki w szkołach wyższych (zarówno osób
będących w wieku akademickim, jaki i in-
nych). Wskaźnik skolaryzacji netto3 wzrósł
w tym czasie ponad trzykrotnie z poziomu
9,8% w roku akademickim 1990/1991 do
30,6% w roku akademickim 2000/2001 (Ta-
bela II. 1). Wskaźnik skolaryzacji brutto
wzrósł odpowiednio z poziomu 12,9% do
poziomu 40,7%. Kobiety kształcą się na
uczelniach wyższych częściej niż mężczyźni
(Tabela II. 1). 

2. Czy Polska jest na drodze do realizacji
przyjętych celów do roku 2010? 

W latach dziewięćdziesiątych znaczne-
mu zwiększeniu się liczby studentów nie to-
warzyszył odpowiedni wzrost nakładów pu-
blicznych na edukację na poziomie wyż-
szym. Choć liczba studiujących wzrosła
trzykrotnie, udział wydatków publicznych
na edukację na poziomie wyższym w PKB
spadł z poziomu 0,82% w 1991 r. do pozio-

mu 0,78% w 2000 r. (Tabela II. 4), a udział
wydatków publicznych w finansowaniu edu-
kacji na poziomie wyższym spadł do pozio-
mu 56% (69% w szkolnictwie publicznym)
w 2000r. — w 1996r. wynosił on jeszcze od-
powiednio: 73,8% i 78,7% (Tabela II. 5).
Spowodowało to radykalny spadek liczby
personelu naukowego szkół wyższych w rela-
cji do liczby studentów (Tabela II. 3) oraz
pogorszenie się warunków studiów. W kon-
sekwencji poziom nauczania jest często kry-
tykowany, dotyczy to zwłaszcza uczelni pry-
watnych. 

W finansowaniu studiów wyższych w co-
raz większym stopniu uczestniczą studenci
(Tabela II. 5), co tworzy dodatkową barierę
dostępności do studiów wyższych dla mło-
dzieży z mniej zamożnych rodzin zamiesz-
kałych z dala od ośrodków akademickich4.
Obciążenia związane z kosztami studiów nie
są rozłożone równomiernie. Na uczelniach
prywatnych (całkowicie odpłatnych) studio-
wała w roku akademickim 2000/2001 1/3
studentów. Na studiach wieczorowych i za-
ocznych w szkołach publicznych i niepu-
blicznych (całkowicie bądź częściowo od-
płatnych) studiowało 56% studentów. 

Zwiększenie dostępności studiów wyż-
szych dla młodzieży wiejskiej i z małych
miast, a także poprawa jakości nauczania
w szkołach wyższych należeć powinny do
głównych zadań polityki edukacyjnej. 

Zwiększenie liczby osób z wyższym wykształceniem
Pięciokrotne zwiększenie liczby studentów uczelni wyższych w relacji do liczby osób 

w wieku akademickim1 w 2010 r.
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Wskaźnik 1990/1991 2000/2001 2005

Wskaźnik skolaryzacji brutto
dla szkół wyższych (%) * 12,9 40,7 65

Źródło: Rocznik Statystyczny (GUS)
* Stosunek liczby studiujących (na początku roku akademickiego) w szkołach wyższych (bez względu na wiek)

do całej populacji (dane z 31 grudnia) w wieku 19-24, wyrażony w %.



3. Jakie czynniki mogą przede wszystkim
mieć wpływ na osiągnięcie założonego
celu? Czy rząd realizuje politykę, która
mogłaby przybliżyć realizację założonych
celów? 

Zwiększenie poziomu skolaryzacji na po-
ziomie wyższym powinno się odbywać
przede wszystkim poprzez zwiększenie do-
stępności studiów wyższych dla osób pocho-
dzących z rodzin mniej zamożnych i miesz-
kających poza ośrodkami akademickimi.
W tym celu, oraz w celu podniesienia jako-
ści studiów, niezbędne jest zwiększenie
udziału środków publicznych w finansowa-
niu edukacji na poziomie wyższym. Zmiana
demograficzna (spadek liczby dzieci i mło-
dzieży) pozwoli na przeniesienie funduszy
publicznych ze szkolnictwa podstawowego
i średniego na rzecz szkolnictwa wyższego.
Sprzyjać temu będzie w przyszłości stabili-
zacja bezwzględnej liczby studentów będąca
wynikiem spadku liczby osób w wieku aka-
demickim5. 

Konsekwentne i pełne zrealizowanie za-
początkowanej w 1999 roku reformy syste-
mu edukacji, jest warunkiem uzyskania
większego dostępu do studiów wyższych
młodzieży z mniej zamożnych rodzin i spo-
za ośrodków akademickich. Dostępność stu-
diów wyższych dla młodzieży z rodzin naj-

biedniejszych ułatwić powinno rozszerzenie
zakresu pomocy dla studentów w postaci ła-
two dostępnych, niskooprocentowanych po-
życzek udzielanych ze środków publicznych.
Nadal powinno się dążyć do ujednolicenia
zasad udzielania finansowej pomocy studen-
tom bez względu na to, czy kształcą się
w uczelniach publicznych czy niepublicz-
nych. Sprzyja temu stopniowa rozbudowa
sieci wyższych szkół publicznych oraz nie-
publicznych. 

Podniesienie jakości studiów powinno
być jednym z głównych priorytetów polityki
edukacyjnej. Niezbędne jest wprowadzenie
takich mechanizmów, by nauczanie prowa-
dzone było na odpowiednio wysokim pozio-
mie, a jednocześnie monitorowana była jego
jakość6. 

Nadrobienie zaległości w poziomie i ja-
kości wykształcenia ludności Polski stanie
się możliwe dzięki uruchomieniu programu
szkoleń zawodowych i nauki nowego zawo-
du przez dorosłych, które powinny być two-
rzone we współpracy sektora prywatnego
z państwowym. 
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1 Wiek akademicki: 19-24 lata. 
2 Liczba osób w wieku 18 -24 wrosła pomiędzy rokiem 1990 i 2000 o 840 tys. osób (Rocznik Statystyczny GUS) 
3 Stosunek liczby studiujących (na początku roku akademickiego) w szkołach wyższych w wieku 19-24 do całej populacji (dane z 31 grudnia) w wie-

ku 19-24, wyrażony w %. 
4 Z ankiety przeprowadzonej na próbie ogólnopolskiej w 1999 r. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że studenci pochodzący z obsza-

rów wiejskich stanowili 23% badanych respondentów. (Źródło danych — ogólnopolska ankieta, obejmująca 1842 studentów, przeprowadzona przez
Polskie Towarzystwo Socjologiczne w grudniu 1999 r. na zlecenie MEN (http: //www. men. waw. pl)) 

5 Liczba ludności w wieku w wieku 7-18 zmniejszyć się ma w latach 2000-2015 o 2,3 mln, a ludności w wieku19-24 lata o ponad 1 mln osób. Źródło
danych: Prognoza demograficzna, Rocznik demograficzny GUS, Warszawa 2000. 

6 W styczniu 2002 powołana została Państwowa Komisja Akredytacyjna, której zadaniem jest nadzór nad jakością studiów w uczelniach wyższych. 



C e l  3

1. Tendencje w latach dziewięćdziesiątych. 

Zmiany na rynku pracy w okresie trans-
formacji społeczno-ekonomicznej wpłynęły
w różnym stopniu na sytuację kobiet i męż-
czyzn. Kobiety są bardziej narażone na bez-
robocie, dłużej pozostają bezrobotnymi
i jest im znacznie trudniej niż mężczyznom
znaleźć pierwszą pracę lub pracę po okresie
nieaktywności zawodowej (por. Tabela
III.5).

Od samego początku transformacji bez-
robocie kobiet było znacznie wyższe od bez-
robocia mężczyzn. W okresie 1992-2000,
stopy bezrobocia kobiet według Badania Ak-
tywności Ekonomicznej Ludności (GUS)
pozostawały o 19-39% wyższe od stóp bezro-
bocia mężczyzn (Tabela III. 1, Wykres III.
1). Różnice w tych wskaźnikach występowa-
ły niezależnie od wieku, miejsca zamieszka-
nia oraz wykształcenia (za wyjątkiem wy-
kształcenia wyższego w latach 1992-1994).
Przeciętne bezrobocie kobiet w całym tym
okresie było dłuższe niż mężczyzn. Udział
bezrobotnych długookresowo (tj. 12 miesię-
cy i więcej) wśród bezrobotnych kobiet w la-
tach 1992-1998 wynosił przeciętnie 49,4%,
podczas gdy mężczyzn 41,6%. Odnotowuje
się znaczącą przewagę kobiet wśród długo-
trwale bezrobotnych: na 100 mężczyzn —
długotrwale bezrobotnych przypadają 123
kobiety. 

Szansa znalezienia pracy jest przeciętnie
mniejsza dla bezrobotnych kobiet niż męż-
czyzn, zarazem jest bardziej prawdopodob-
ne, że to kobiety znajdą się na zasiłku dla
bezrobotnych. Choć kobiety rzadziej niż
mężczyźni są dotknięte zwolnieniami, to
charakterystyczną cechą polskiego rynku
pracy jest trudna sytuacja kobiet, które z ja-
kiś powodów (np. w celu sprawowania opie-
ki nad dzieckiem) przerwały pracę lub ją
straciły. Ich powrót na rynek pracy jest bar-
dzo trudny. 

Choć kobiety na rynku pracy w Polsce są
przeciętnie lepiej wykształcone od męż-
czyzn, zarabiają od nich przeciętnie znacz-
nie mniej. Ich wynagrodzenie (za pracę po-
za rolnictwem) pozostawało niższe o około
20% od wynagrodzeń mężczyzn. Różnice te
występowały bez względu na poziom wy-
kształcenia (najmniej w relacji do mężczyzn
zarabiały kobiety z wyższym wykształce-
niem) i zawód (największe różnice występo-
wały wśród robotników przemysłowych i
rzemieślników (por. Tabele III. 2. i III. 3.).
Dysproporcje w sytuacji mężczyzn i kobiet
dotyczą również pozycji zawodowych. Ko-
biety rzadziej niż mężczyźni zajmują wyso-
kie pozycje menedżerskie, jedynie co dwu-
dziesta kobieta zajmuje tak wysokie stanowi-
sko (Tabela III. 4.)

Promocja równość płci i zwiększenie szans kobiet
Zmniejszenie nierówności szans kobiet na rynku pracy do roku 2015
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Wskaźniki 1992 2000 2015 
Stopa bezrobocia kobiet
w stosunku do stopy bezrobocia 1,2 1,3 1
mężczyzn (%)
Długotrawle bezrobotne kobiety
(%) w relacji do długotrwale 1,2 1,5 1
bezrobotnych mężczyzn (%)

Źródło: Wyniki BAEL, GUS; Bezrobocie rejestrowane (1994 i 2000), GUS.



2. Czy Polska jest na drodze do zrealizo-
wania zamierzeń do roku 2010? 

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
w Polsce miała miejsce od wielu lat.
Przejawiała się w zajmowaniu przez kobiety
niższych stanowisk oraz w niższych wyna-
grodzeniach dla kobiet na tym samym stano-
wisku pracy. W wyniku transformacji gospo-
darczej i powstania jawnego bezrobocia
w początkach lat dziewięćdziesiątych, sytu-
acja kobiet w Polsce na rynku pracy uległa
znacznemu pogorszeniu. Osiągnięcie istot-
nej poprawy sytuacji kobiet na polskim ryn-
ku pracy nie jest łatwe. Jak pokazały do-
świadczenia lat 1994-1996, sam wzrost go-
spodarczy (i spadek bezrobocia) nie zmniej-
sza różnic w skali bezrobocia mężczyzn i ko-
biet. Podjęte dotychczas środki i działania
prawne nie są wystarczające. W 2001 r.
uchwalona została Ustawa zmieniająca Ko-
deks Pracy między innymi poprzez wprowa-
dzenie przepisów zapobiegających pośred-
niej i bezpośredniej dyskryminacji w miej-
scu pracy (DZ. U. 001.128.1405). Polityce
antydyskryminacyjnej sprzyjać też będzie
integracja Polski z Unią Europejską, gdzie
przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na
rynku pracy jest jednym z istotnych elemen-
tów wspólnej polityki. Już w fazie przedakc-
esyjnej Polska dostosowuje swoje prawo do
wymogów Unii Europejskiej oraz realizuje
przed-akcesyjne programy, których istotnym
elementem jest wyrównywanie szans kobiet
na rynku pracy. 

3. Jakie czynniki mogą mieć wpływ na
osiągnięcie założonego celu? Czy rząd re-
alizuje politykę, która mogłaby przybliżyć
realizację założonych celów? 

Działania powinny być zorientowane
w trzech kierunkach: 
- zaostrzenie przepisów antydyskryminacyj-
nych i doprowadzenie do przestrzegania
istniejącego prawa. Choć Konstytucja i Ko-
deks Pracy zawierają przepisy antydyskry-

minacyjne, sprawą podstawową jest ich
przestrzeganie. Nierówność szans kobiet
i mężczyzn na rynku pracy jest akceptowa-
na w tradycyjnych wzorcach rodziny i ról
kobiety i mężczyzny, a kobiety są często
nieświadome swoich praw. Promocja rów-
ności szans kobiet i mężczyzn powinna
przełamać niechęć kobiet i sędziów do po-
dejmowania spraw dotyczących dyskrymi-
nacji kobiet na rynku pracy. Kobiety boją-
ce się pozwać do sądu swoich pracodaw-
ców powinny mieć możliwość znalezienia
oparcia i porady prawnej w organizacjach
pozarządowych i związkach zawodowych; 

- zwiększenie środków przeznaczonych na
wyrównywanie szans kobiet na rynku pacy.
Programy te dotyczyć winny przede wszyst-
kim kobiet wstępujących lub powracają-
cych po okresie nieaktywności na rynek
pracy; 

- rozwój takiej polityki społecznej, dzięki
której łatwiej niż dotychczas będzie można
pogodzić obowiązki pracownika z obo-
wiązkami związanym ze sprawowaniem
opieki nad dzieckiem bądź innym człon-
kiem rodziny. 
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1. Tendencje w latach dziewięćdziesiątych. 

Umieralność dzieci: 
Umieralność dzieci poniżej 5 roku życia

od 50 lat wykazuje w Polsce stały spadek
(Tabela IV. 1 i 2, wykres IV. 1). Dotyczy to
zarówno populacji dziewczynek jak i chłop-
ców. W latach 90-tych trend ten utrzymał
się, a nawet się wzmógł, szczególnie w od-
niesieniu do umieralności niemowląt. Umie-
ralność dzieci przed 5-tym rokiem życia jest
bardzo podobna dla dziewczynek i chłop-
ców. Nie występują też istotne różnice umie-
ralności dzieci pomiędzy wsią a miastem. 

Poziom umieralności jest zbliżony do po-
ziomu notowanego w najbardziej rozwinię-
tych gospodarczo krajach świata. 

Przedwczesna umieralność dorosłych
Od połowy lat 60-tych do końca lat 

80-tych w Polsce miało miejsce niezwykłe
zjawisko systematycznego wzrostu przed-
wczesnej umieralności mężczyzn w wieku
15-59 lat. Prawdopodobieństwo zgonu osią-
gnęło swój najwyższy poziom w 1991 roku;
wróciło wówczas do poziomu zanotowanego
bezpośrednio po wojnie (Tabela IV. 3, wy-
kres IV. 2). 

Po 1991 roku nastąpiło odwrócenie tego
trendu. Współczynniki umieralności dla tej
grupy wiekowej zaczęły znacząco spadać.
Prawdopodobieństwo zgonu w tej grupie

wiekowej spadło z 27,5% w 1991 do 23,2%
w 1999 r. (Tabela IV. 3, Wykres IV. 2). 

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy
jest spadek umieralności z powodu chorób
układu krążenia. Prawdopodobieństwo
śmierci z tego powodu w latach 90-tych
zmniejszyło się o prawie 30%. Podobnie,
w ostatnim dziesięcioleciu ustabilizowała się
ilość zachorowań i zgonów z powodu nowo-
tworów złośliwych. Znaczący spadek
odnotowywuje się w przypadku nowotwo-
rów tzw. tytoniozależnych, głównie raka płu-
ca, szczególnie u mężczyzn przed 60 rokiem
życia.  

W populacji kobiet od początku lat 70-
tych wskaźnik przedwczesnej umieralności
w wieku 15-59 utrzymywał się na tym sa-
mym poziomie do 1991 roku. Podobnie jak
u mężczyzn, w populacji kobiet od 1991 r.
obserwuje się istotny spadek przedwczesnej
umieralności. Poziom przedwczesnej umie-
ralności w 1990 r. wynosił 10,4% i do roku
1999 spadł do poziomu 8,9% (patrz tabela
IV. 3, wykres IV. 2). 

Spadek przedwczesnej umieralności ko-
biet w średnim wieku w latach 90-tych
w Polsce wynikał przede wszystkim ze spad-
ku zachorowań i umieralności z powodu
chorób układu krążenia. 

Poprawa zdrowia i zmniejszenie śmiertelności dzieci 
Zmniejszenie umieralności wśród dzieci o 75 % do roku 2010.

Zmniejszenie liczby zgonów przedwczesnych wśród dorosłych o 25% do roku 2010. 
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Wskaźniki 1990 1999 2010
Współczynnik umieralności 
dzieci poniżej 5 lat* 3,4 1,8 0,9
Prawdopodobieństwo 27,5 (mężczyźni)* 23,2 (mężczyźni) 19,5 (mężczyźni)

zgonu w wieku 15-59** (%) 9,8 (kobiety)* 8,9 (kobiety) 7,1 (kobiety)

*   na 1000 w tej grupie wiekowej 
** prawdopodobieństwo zgonu: relacja liczby osób zmarłych w danym wieku do liczby dożywających danego wieku.
Źródło: dane GUS



2. Czy Polska jest na drodze do osiągnię-
cia zamierzeń w roku 2010? 

Umieralność dzieci:
Umieralność niemowląt i małych dzieci

w Polsce pozostaje na relatywnie niskim po-
ziomie. Jest ona porównywalna z umieralno-
ścią w wielu wysoko rozwiniętych krajach,
np. w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się,
że w następnych latach w Polsce powinien
mieć miejsce dalszy spadek poziomu umie-
ralności dzieci, przede wszystkim noworod-
ków. Przyjmuje się, że tak jak i w latach po-
przednich, będzie przede wszystkim wyni-
kiem zachowań prozdrowotnych kobiet
w ciąży, jak i rozwoju medycyny prenatalnej. 

Przedwczesna umieralność dorosłych:
Współczynniki przedwczesnej umieral-

ności u mężczyzn pozostają w Polsce ciągle
na bardzo wysokim poziomie i są mniej
więcej dwukrotnie wyższe niż w krajach Eu-
ropy Zachodniej. Przedwczesna umieral-
ność kobiet jest znacznie niższa od umieral-
ności mężczyzn i nie różni się tak istotnie
od umieralności kobiet w krajach wysoko
rozwiniętych. Wydaje się, że istnieje realna
szansa utrzymania dalszego spadku przed-
wczesnej umieralności dorosłych w młodym
i średnim wieku w następnym dziesięciole-
ciu. Spadek umieralności prawdopodobnie
będzie dotyczył obu płci, zarówno wśród
mieszkańców miast, jak i wsi, należy jednak
przyjąć, że będzie szybszy wśród populacji
lepiej wykształconych. 

Spadek przedwczesnych zachorowań
i umieralności obu płci będzie wynikał
przede wszystkim z obniżenia zagrożenia
z powodu chorób układu krążenia. Można
również założyć, że nastąpi spadek zachoro-
walności i umieralności na tzw. tytonioza-
leżne nowotwory złośliwe, szczególnie raka
płuc u mężczyzn, oraz zgonów nagłych
z przyczyn zewnętrznych. 

3. Jakie czynniki mogą mieć wpływ na
osiągnięcie założonego celu? Czy rząd re-
alizuje politykę, która mogłaby przybliżyć
realizację założonych celów? 

Śmiertelność dzieci
Istnieje potrzeba realizacji Narodowego

Programu Zmniejszania Umieralności Ma-
łych Dzieci. Program ten musi być zoriento-
wany szczególnie na zmniejszenie współ-
czynnika umieralności niemowląt, który
w porównaniu z krajami Europy Zachodniej
nadal jest nieco wyższy. Zmniejszenie umie-
ralności niemowląt będzie realizowane na
dwóch poziomach. Po pierwsze poprzez
działania edukacyjne dotyczące zmiany po-
staw zdrowotnych kobiet w okresie ciąży.
Dotyczy to zwłaszcza niepalenia w okresie
ciąży, ograniczenia spożywania alkoholu,
a także właściwego odżywiania. Są to naj-
ważniejsze czynniki, które w istotny sposób
przyczyniły się do obniżenia umieralności
niemowląt w poprzednim dziesięcioleciu.
Drugim zadaniem jest poprawa opieki neo-
natalnej i wzbogacenie o nowe technologie
i leki zakresu usług medycznych, świadczo-
nych wobec dzieci w pierwszym okresie ży-
cia, szczególnie urodzonych z niską wagą
urodzeniową. Technologie te są coraz
szerzej dostępne w Polsce i można przy-
puszczać, że ich dostępność będzie się
zwiększała. 

Obniżenie umieralności niemowląt wią-
że się także z tym, że liczba żywo urodzo-
nych dzieci w Polsce uległa istotnemu obni-
żeniu. W związku z tym opieka nad dziećmi
uległa  poprawie, i to zarówno ze strony ro-
dziców, jak i służby zdrowia. 

16 P o p r a w a  z d r o w i a  i  z m n i e j s z e n i e
ś m i e r t e l n o ś c i  d z i e c i  



Przedwczesna umieralność dorosłych
Są trzy główne czynniki wpływające na

wysoką, przede wszystkim u mężczyzn,
przedwczesną umieralność w średnim wie-
ku: palenie tytoniu, ilość i sposób picia alko-
holu i zwyczaje żywieniowe. W Polsce w la-
tach 90-tych doszło do znacznego obniżenia
spożycia tytoniu. Uważa się to za jeden z de-
cydujących czynników wpływających na
przedwczesną umieralność zarówno męż-
czyzn, jak i kobiet w następnym dziesięciole-
ciu. W tej dziedzinie stworzono już narodo-
wy program, istnieją również akty prawne
mające spowodować ograniczenie zdrowot-
nych skutków palenia tytoniu. 

Podobny problem dotyczy schorzeń
i zgonów wynikających z nadużywania alko-
holu, z czym wiąże się potrzeba zmiany
struktury spożycia alkoholu, a także zwycza-
jów dotyczących picia alkoholu. Jednym
z ważnych wyzwań dotyczących zdrowia pu-
blicznego w Polsce jest uruchomienie kam-
panii edukacyjnej na rzecz ograniczenia ne-
gatywnych skutków zdrowotnych wynikają-
cych szczególnie z picia dużej ilości alkoho-
lu w czasie jednego posiedzeniach, tj. upija-
nia się w czasie imprez alkoholowych. 

Zmiana struktury diety jest bardzo silnie
związana ze zmianami społeczno-polityczn-
ymi, wprowadzeniem gospodarki rynkowej
i otwarciem Polski na produkty żywnościo-
we z całego świata. Doprowadziło to do
zmiany struktury spożycia tłuszczów w stro-
nę zwiększenia spożycia tłuszczów pocho-
dzenia roślinnego, a także zwiększenia spo-
życia warzyw i owoców. Należy kontynu-
ować politykę rządu na rzecz dalszych
zmian struktury diety Polaków, bez których
nie zmniejszy się zagrożenie chorobami,
szczególnie układu krążenia i nowotworowy-
mi. 

Dodatkowymi czynnikami, które powin-
ny doprowadzić do spadku przedwczesnej
umieralności dorosłych w Polsce w najbliż-
szym dziesięcioleciu są monitorujące popu-
lację programy wczesnej diagnostyki i lecze-
nia niektórych chorób — nadciśnienia, raka
piersi, raka szyjki macicy i innych. 
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C e l  5

1. Tendencje w latach dziewięćdziesiątych. 

Natężenie urodzeń wśród nastolatek
Natężenie urodzeń wśród nastolatek

w Polsce przez 30 lat (do 1990 roku) cha-
rakteryzowało się dość dużą stabilnością,
utrzymując się na poziomie ponad 30 uro-
dzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat. Od
roku 1990 ulega systematycznemu obniże-
niu: z 31,5 w 1990 r. do 17,5 w 1999 r. uro-
dzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat (Wy-
kres V. 1, Tabela V. 1). Jest to spadek o bli-
sko 45% w ciągu 9 lat. W liczbach absolut-
nych był to spadek z 43,9 tys. urodzeń przez
kobiety w wieku 19 lat i młodszym w 1990 r.
do 28,8 tys. w 1999 r. (415 urodzeń w wieku
do 15 lat i młodszym, 1427 w wieku 16 lat,
4011 w wieku 17 lat, 8308 w wieku 18 lat
i 14608 w wieku 19 lat). Odnotować należy
fakt, że dynamika zmian jest większa dla na-
stolatek starszych niż młodszych. Współ-
czynniki urodzeń wśród dziewcząt 19- i 18-
letnich w latach 1990 — 1999 zmniejszyły
się odpowiednio o 50% oraz 45%, podczas
gdy w grupie dziewcząt nieletnich był to spa-
dek o 38% (17-letnich), 36% (16-letnich)
i 28% (15-letnich). Wśród nastolatek noto-
wany jest najwyższy udział urodzeń poza-
małżeńskich. W 1999 r. co trzecie urodzenie
w tej grupie matek na wsi i co drugie w mia-

stach było urodzeniem pozamałżeńskim
(Wykres V. 2, Tabela V. 2). W analizowa-
nych latach nastąpiła bardzo znacząca po-
prawa w zakresie wiedzy nastolatków na te-
mat antykoncepcji (95% zna środki antykon-
cepcyjne), wzrost udziału nastolatek zapo-
biegających ciąży oraz zmiany w strukturze
stosowanych metod i środków na rzecz środ-
ków o wysokiej efektywności (Tabela V. 3).
Jednocześnie nastąpił wzrost liczby aktyw-
nych seksualnie nastolatków, oraz obniżanie
wieku inicjacji seksualnej, szczególnie
wśród osób w wieku 17 lat i młodszych (Wy-
kres V. 3). 

Umieralności kobiet z przyczyn położniczych
Pomimo różnych nieregularnych zmian,

widoczna jest wyraźna tendencja malejąca
w liczbie zgonów kobiet z przyczyn położni-
czych w Polsce, zarówno co do liczb abso-
lutnych, jak i względnych (Tabela V. 4 Wy-
kres V. 4). W związku z istotnym spadkiem
liczby kobiet rodzących dziecko (z 545,8
tys. w 1990 r. do 382,0 tys. w roku 1999 r.),
obniżenie liczby bezwzględnej zgonów ma-
tek jest bardziej znaczące niż obniżenie po-
ziomu współczynników. W latach 1990-
1999 liczba zgonów matek z przyczyn po-
łożniczych zmniejszyła się z 83 w 1990 r. do
28 w 1999 r., tj. o 66%, podczas gdy współ-

Poprawa zdrowia rodzących
Zmniejszenie natężenia urodzeń wśród nastolatek o 75% do 2015r.
Zmniejszenie śmiertelności z przyczyn położniczych o 75% do 2015r.
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Wskaźnik 1990 1999 2015
Współczynnik urodzeń 
wśród nastolatek* 31,5 17,5 8,0
Wskaźnik umieralności 
okołoporodowej1** 15,2 7,3 4,0

*współczynnik urodzeń wśród nastolatek - liczba żywych urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19.
**wskaźnik umieralności okołoporodowej to ilość zgonów położniczych (wszystkie przypadki zejścia

śmiertelnego związany z komplikacjami ciąży, porodu i połogu) na 100 000 żywych urodzeń.
Źródło: Rocznik Demograficzny (GUS) „Zgony matek. Polska 1996-1998” oraz „Zgony matek. Polska 1999”

[Troszyński, 1999, 2000]



czynnik zgonów zmalał o 50% (z 15,2 do 7,3
na 100 000 urodzeń żywych). W analizowa-
nych latach z przyczyn położniczych zmarło
w Polsce 520 kobiet. Do najczęstszych przy-
czyn bezpośrednich2 zgonów kobiet należą:
krwotoki (w tej grupie połowę stanowią po-
wikłania łożyskowe), zakażenia (wśród nich
wstrząsy i poronienia septyczne) oraz zato-
ry i nadciśnienie. Wśród przyczyn zgonów
położniczych pośrednich na pierwszym
miejscu znajdują się choroby zakrzepowo-
zastojowe oraz choroby serca. (W tablicy 
V.4. przedstawiono szczegółowe dane o zgo-
nach matek z przyczyn położniczych w la-
tach 1990 — 1999.) 

2. Czy Polska jest na drodze do realizacji
tych zamierzeń do roku 2015? 

Natężenie urodzeń wśród nastolatek
Przemiany systemowe, gospodarcze, spo-

łeczne i kulturowe, które zaszły w ostatnich
latach w Polsce mają istotny wpływ na stan
zdrowia reprodukcyjnego ludności, w tym
także na obserwowany spadek częstości uro-
dzeń wśród nastolatek. Kontynuacja tych
przemian stwarza szansę na osiągnięcie po-
stawionego celu, w odniesieniu do nastola-
tek starszych (18-19-letnich), natomiast bę-
dzie trudne w odniesieniu do nastolatek
młodszych (w wieku 17 lat i mniej)3.

Następujące procesy negatywnie oddzia-
łują na obniżanie częstości urodzeń wśród
nastolatek i wymagają działań zaradczych: 
- proces sekularyzacji oraz liberalizacja po-
staw i zachowań w sferze seksualnej nasto-
latków, w tym instrumentalne traktowanie
seksu i obniżanie się wieku inicjacji seksu-
alnej; 

- brak zintegrowanego i wewnętrznie spójne-
go systemu wychowania seksualnego dzieci
i młodzieży oraz brak kompetencji mediów
w informowaniu o ludzkiej seksualności; 

- łatwy kontakt polskich dzieci i młodzieży
z materiałami o charakterze wyraźnie por-
nograficznym oraz częsty kontakt z alko-
holem; 

- wzrost nierówności społecznych oraz po-
szerzenie sfery ubóstwa i bezrobocia. 

Umieralności kobiet z przyczyn położniczych
Obserwowany spadek wskaźnika umie-

ralności okołoporodowej kobiet w Polsce
jest efektem ogólnych zmian zachodzących
w kraju, takich jak: wzrost społecznego
i ekonomicznego dobrobytu ludności, więk-
szy szacunek dla statusu kobiety w społe-
czeństwie i jej praw. 

Do czynników bezpośrednio związanych
z obserwowaną poprawą należą postęp
w medycynie4, pełna opieka lekarska w trak-
cie porodu i połogu (w 1999 roku odbyło się
w szpitalach 99,5% porodów, a tylko 0,25%
w innych miejscach bez pomocy fachowej;
w 1990 roku było to odpowiednio: 97,8%
oraz 0,4%), powszechna dostępność opieki
lekarskiej dla kobiet w okresie ciąży oraz
wprowadzenie (od 1985 roku) w ramach
krajowego nadzoru w dziedzinie położnic-
twa i ginekologii analizy i oceny specjali-
stycznej każdego przypadku zgonu kobiety
z przyczyn położniczych. 

Dodatkowo na spadek umieralności oko-
łoporodowej kobiet w Polsce wpływają uwa-
runkowania demograficzne i społeczne. Na-
leżą do nich: znaczący spadek liczby rodzą-
cych kobiet ogółem, spadek liczby i często-
ści porodów wśród kobiet starszych5, spadek
liczby kolejnych urodzeń (dotyczy urodzeń
czwartych i następnych), wydłużenie odstę-
pu pomiędzy kolejnymi porodami, wzrost
świadomości prozdrowotnej kobiet, w tym:
w zakresie planowania rodziny (spadek licz-
by przerwań ciąży), wizyt u lekarza, jakości
diety i ilości spożywanego pokarmu. 

Do czynników opóźniających tempo
spadku i utrudniających realizację zamierzo-
nego celu należą: 
- okres wdrażania reformy służby zdrowia
połączony z przejściem szpitali na nowe za-
sady i procedury rozliczeń za świadczenia
medyczne; 

- niedofinansowanie służb medycznych,
w szczególności niskie wynagrodzenia 
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lekarzy i położnych; 
- pauperyzacja części społeczeństwa, która
może się łączyć z nieprawidłową dietą 
i obciążającą pracą fizyczną kobiet w okre-
sie ciąży. 

3. Jakie czynniki mogą mieć wpływ na
osiągnięcie założonego celu? Czy rząd re-
alizuje politykę, która mogłaby przybliżyć
realizację założonych celów? 

Natężenie urodzeń wśród nastolatek
Niezbędna jest kontynuacja polityki

ukierunkowanej  na obniżanie częstości uro-
dzeń wśród nastolatek. Zasadniczymi ele-
mentami są zmiany w systemie kształcenia
w kierunku powszechności wykształcenia
na poziomie średnim oraz wzrost liczby
osób kontynuujących naukę na poziomie
wyższym. Ważnym czynnikiem postępu jest
zapewnienie łatwego i powszechnego dostę-
pu do rzetelnej informacji i antykoncepcji ,
gdyż to powoduje wzrost wiedzy dotyczącej
planowania rodziny, w tym także poprawę
znajomości fizjologii własnego organizmu
i zagrożeń zdrowotnych wynikających
z wczesnej inicjacji seksualnej. 

Umieralności kobiet z przyczyn położniczych
Aby osiągnąć zaplanowany spadek

wskaźnika umieralności kobiet z przyczyn
położniczych konieczne jest: 
- objęcie wczesną opieką lekarską wszyst-
kich kobiet w ciąży, co pozwoli m. in. na
wczesne rozpoznanie ciąż wysokiego ryzy-
ka; 

- wprowadzenie selektywnej opieki lekar-
skiej w okresie ciąży pozwalającej na pod-
jęcie specjalistycznej opieki nad kobietami
z grup podwyższonego ryzyka od początku
ciąży; 

- doskonalenie organizacji pracy zespołów
medycznych na terenie szpitali (np. stały
nadzór lekarski, gotowość sali operacyjnej,
laboratoriów, banków krwi); 

- podjęcie działań mających na celu wzrost
świadomości prozdrowotnej kobiet, szcze-
gólnie w środowiskach o niższym statusie
społecznym (konieczność wczesnej pierw-
szej wizyty u lekarza, regularność i czę-
stość wizyt); 

- propagowanie prawidłowego sposobu od-
żywiania oraz trybu życia w okresie ciąży;

- pomoc socjalna dla kobiet znajdujących się
w trudnej sytuacji ekonomicznej.
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1 Istnieją dwa główne źródła danych nt. śmiertelności z przyczyn położniczych w Polsce. Dane GUS oparte na informacji statystycznej w postaci „Kar-
ty statystycznej do karty zgonu” oraz dane oparte na protokołach analizy i oceny sporządzanych przez specjalistów w każdym przypadku zgonu, zbie-
rane przez krajowy nadzór w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Dane publikowane w rocznikach statystycznych GUS-u wykazują mniejszą liczbę
zgonów położniczych niż te zebrane przez krajowy nadzór w tej dziedzinie. W raporcie tym wykorzystujemy dane krajowego nadzoru, zważywszy, iż
dane te są bardziej wiarogodne z uwagi na fakt, iż są one bardziej precyzyjne. 

2 Zgony położnicze obejmują zgony bezpośrednie oraz zgony położnicze pośrednie; zgony położnicze bezpośrednie (direct maternal deaths) — są wyni-
kiem komplikacji dotyczących ciąży, porodu lub połogu; zgony położnicze pośrednie (indirect maternal deaths) — nie wynikają bezpośrednio z przy-
czyn natury położniczej lecz mają związek z chorobami istniejącymi wcześniej lub takimi, które rozwinęły się wprawdzie w czasie ciąży, porodu lub
połogu lecz ciąża nie była ich przyczyną a jedynie czynnikiem powodującym ich nasilenie. 

3 Do czynników różnicujących częstość urodzeń wśród nastolatek w Polsce należą: 
- miejsce i region zamieszkania: notowana jest wyższa częstość urodzeń wśród nastolatek mieszkających na wsi niż w miastach (dotyczy to tylko na-
stolatek starszych, gdyż natężenie urodzeń w grupie nieletnich nie jest związane z miejscem zamieszkania) oraz w regionach zachodniej i północnej
Polski (według podziału na ziemie dawne i odzyskane); 

- poziom wykształcenia oraz typ szkoły, w której się uczą: matkami zostają częściej dziewczęta, które zakończyły edukację na poziomie szkoły podsta-
wowej lub zasadniczej zawodowej niż uczące się w szkole średniej; 

- status społeczny: nastoletnie matki częściej wywodzą się ze środowisk najuboższych o niskim statusie społeczno-zawodowym oraz z rodzin wielodziet-
nych; 

- styl życia i czynniki kulturowe: kontakt z pornografią oraz z alkoholem zwiększają ryzyko wczesnej inicjacji seksualnej oraz niezamierzonej ciąży;
religijność je obniża. 

- wiedza na temat planowania rodziny oraz dostępność antykoncepcji; 
- wiek: im młodsze są osoby podejmujące współżycie tym rzadziej zapobiegają zajściu w ciążę. 

4 Coraz skuteczniejsze antybiotyki, postęp w opiece anestezjologicznej, zaopatrzenie szpitali w krew itp. 
5 Większą częstość zgonów matek obserwuje się wśród kobiet, które rodzą dziecko po 35 roku życia.
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1. Tendencje w latach dziewięćdziesiątych. 

Ostatnia dekada przyniosła odrodzenie
demokracji w Polsce. Dokonało się ono
dzięki zmianom prawa i demokratycznym
wyborom. W sumie można stwierdzić, że
obecne ramy prawne są zgodne z wszelkimi
zasadami demokracji i właściwe dla demo-
kratycznego porządku w państwie. W pierw-
szym okresie społeczeństwo postrzegało
zmiany jako korzystne, lecz opinia ta stop-
niowo zaczęła się zmieniać. Od roku 1995,
znacząca większość społeczeństwa jest sfru-
strowana i ma poczucie, że nie jest w stanie
aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. 

Politycy powszechnie postrzegani są jako

skorumpowani, powszechny jest również po-
gląd, że nie ponoszą oni odpowiedzialności
przed swymi wyborcami. Liczba organizacji
pozarządowych jest wprawdzie duża, ale
większość z nich jest słaba i mało aktywna.
Uważa się również, że współpraca państwa
z organizacjami pozarządowymi jest niewy-
stastarczająca w stosunku do potrzeb i po-
tencjału tych ostatnich. Rosnąca nieufność
wobec polityków i porządku demokratycz-
nego oraz spadek społecznego zaangażowa-
nia znajdują swoje odbicie w wynikach wy-
borów, frekwencji wyborczej i postrzeganiu
korupcji. Zachodzi tedy potrzeba nie tyle
zmiany demokratycznych reguł, które speł-
niają swoje zadanie, co poprawy jakości 

Budowa stabilnego i sprawnie funkcjonującego systemu
demokratycznego popieranego przez większość

społeczeństwa
Osiągnięcie znaczących wyników w walce z korupcją.

Wzrost społecznego zaufania do instytucji demokratycznych
Zwiększenie uczestniczenia społeczeństwa obywatelskiego w realizacji 

ważnych społecznie dóbr i potrzeb

Wskaźniki 1995 2000 2015 
CPI - Wskaźnik postrzegania 
korupcji 5.57(*) 4.1 7
(corruption perception index)
Procent, jaki w budżecie państwa 
zajmują dotacje dla organizacji  0.4(*) b.d. 1
pozarządowych na realizację 
społecznych potrzeb 
Poglądy społeczeństwa 59 26 50
na zmiany po 1989 (**)

Źródła danych: CPI - Transparency International (różne zagadnienia z www.transparency.org). CPI przyjmuje
wartości od 0 do 10, im wyższa wartość, tym lepiej (mniejsza korupcja)
NGO - Leś, Ewa (2001): Potencjał polskich organizacji non-profit w realizacji programów EFS,
w: „Europejski Fundusz Społeczny - szansa i wyzwanie dla Polski”, MPIPS
Poglądy społeczeństwa - badania CBOS: Poglądy społeczeństwa nt. zmian po 1989 r.

(*) - dane za rok 1996
(**) - dane pochodzące z badania opinii publicznej, w którym zadano pytanie: „Czy z perspektywy czasu

uważasz, iż warto było dokonać zmiany systemu w 1989?” Dane wskazują różnicę między odpowiedziami
„tak” i „nie”.
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życia politycznego poprzez postawienie 
tamy korupcji i zwiększeniu uczestnictwa
społeczeństwa w życiu publicznym. Powin-
no to doprowadzić do osiągnięcia głównego
założonego celu. 

2. Czy Polska jest na drodze do realizacji
przyjętych zamierzeń? 

Obecnie należy uznać, że Polska nie jest
na dobrej drodze do realizacji powyższych
zamierzeń. Zarówno wskaźnik CPI, jak i wy-
niki wyborów pokazują, że ostatnich pięciu
lat niepodobna zaliczyć do udanych. Społe-
czeństwo nie zaangażowało się w większym
stopniu w instytucje demokratyczne a po-
wszechne w 1989 roku poparcie dla zmian
demokratycznych obecnie spada. (por. Ta-
bela VI. 1). 

3. Jakie czynniki mogą mieć wpływ na
osiągnięcie założonego celu? Czy rząd re-
alizuje politykę, która mogłaby przybliżyć
realizację założonych celów? 

Utrzymanie poparcia dla porządku de-
mokratycznego, w sytuacji, ciągłych zmian i
pojawiania się nowych wyzwań, nie jest za-
daniem łatwym nawet w krajach, gdzie sys-
tem demokratyczny został dawno ustano-
wiony. Główne zadanie dla rządu polega na
wytworzeniu zaufania między władzą wyko-
nawczą, reprezentantami społeczeństwa wy-
branymi w wyborach, a całym społeczeń-
stwem. Korupcja jest tu jedną z głównych
przeszkód. Polityka „przezroczystości” wła-
dzy, zarówno centralnej jak i samorządowej,
podobnie jak uczestniczenie społeczeństwa
w realizacji wybranych społecznych potrzeb,
winny być narzędziem wspierania systemu
demokratycznego. Nadto, przydatne mogą
się okazać zmiany kodeksu karnego penali-
zujące tylko jedną ze stron uczestniczących
w przestępstwie łapówkarstwa. Poza tym
niezbędna jest znacząca poprawa skutecz-
ności egzekwowania prawa. Uczestnictwo
społeczeństwa w życiu publicznym i rozwój

organizacji pozarządowych można osiągnąć
poprzez zmiany w systemie podatkowym.
Dla przykładu, idąc za wzorem węgierskim,
można przeznaczyć 1% podatku od osób fi-
zycznych na rzecz dowolnej organizacji po-
zarządowej. 

22 Budowa stabilnego i sprawnie funkcjonującego systemu
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1. Tendencje w latach dziewięćdziesiątych.

W latach 1990-2000 stale wzrastał udział
mieszkań, w których można korzystać z wody
z wodociągów. Jednak dynamika zmian w po-
żądanym kierunku była niska w całym okre-
sie. Udział mieszkań pozbawionych wodocią-
gów zmniejszał się o około 0,5 punktu procen-
towego w skali roku. Przy tym, co oczywiste,
z powodu sytuacji wyjściowej w roku 1990,
dynamika zmian na wsi była wyższa i w okre-
sie do roku 2000 wzrost wynosiła średnio
1,41% rocznie. W tym samym okresie w mia-
stach udział mieszkań bez wodociągów
zmniejszał się średnio o 0,21% na rok. 

W okresie 1990-2000 utrzymywało się wy-
raźne zróżnicowanie w dostępie do wodocią-
gów w zależności od miejsca zamieszkania.
Miasta są znacznie lepiej wyposażone w infra-
strukturę zaopatrywania w wodę, niż obszary
wiejskie. Jednakże istniejąca wciąż luka cywi-
lizacyjna stopniowo się zmniejsza. W roku
1990 różnica między wskaźnikiem dla miast
i dla wsi wynosiła 27,7 punktów procento-

wych, a w roku 2000 zmniejszyła się do 13,5
punktów procentowych. 

Ilość i jakość zasobów naturalnych dostęp-
nych dla gospodarstw domowych zależy od
stopnia obciążania środowiska zanieczyszcze-
niami, które te zasoby degradują lub wręcz
niszczą. Uzupełnieniem informacji o dostęp-
ności wody pitnej są więc dane informujące
o tym, w jakim stopniu gospodarstwa domo-
we i cała gospodarka racjonalizują użytkowa-
nie zasobów wodnych. Przede wszystkim cho-
dzi o ilości ścieków ogółem, ilości ścieków wy-
magających oczyszczania i ilości ścieków pod-
danych oczyszczaniu. Jest to istotny opis od-
działywania na „podażową” stronę zasobów
naturalnych (patrz: tabela VII. 1 i VII. 2). 

Ogólna ilość zrzucanych ścieków w latach
1990-2000 obniżała się, a obciążenie odbior-
ników ściekami komunalnymi stanowiło co-
raz mniejszą część ścieków ogółem (tabela
VII. 2). Pozytywne zmiany należy odnotować
w odniesieniu do oczyszczania ścieków. Po
pierwsze, zmniejszyła się ilość ścieków wyma-
gających oczyszczania. Po drugie, zmniejszyła

Wskaźniki 1990 2000 2015
Udział liczby mieszkań, 
do których 95,3 97,6 98,8

dostarczana jest woda 
wodociągami w ogólnej liczbie
mieszkań w miastach (%)

Udział liczby mieszkań na wsi, 
do których dostarczana jest woda 67,6 83,1 91,6
wodociągami w ogólnej liczbie 
mieszkań na wsi (%)

Źródło: Wskaźniki przemian warunków życia w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej w latach 1989-
1994; Rocznik statystyczny, GUS

Dostępność podstawowych udogodnień 
w gospodarstwach domowych

Zmniejszenie udziału mieszkań pozbawionych wodociągu 
w ogólnej liczbie mieszkań w miastach o 3,5%  do  2015 r.1

Zmniejszenie udziału mieszkań na wsi pozbawionych wodociągu 
w liczbie mieszkań na wsi o 24% do 2015 r.



się również ilość ścieków wymagających
oczyszczania, które bez oczyszczania trafiają
do wód powierzchniowych. W tej grupie
zmniejsza się udział ścieków odprowadzanych
siecią kanalizacyjną. Po trzecie wreszcie, ko-
rzystnie zmieniała się struktura przedsięwzięć
technologicznych zmierzających do oczysz-
czania ścieków — oczyszczanie mechaniczne
i chemiczne zastępowane jest oczyszczaniem
biologicznym i biologicznym przy podwyższo-
nym poziomie usuwania biogenów. Szczegól-
nie to drugie rozwiązanie jest korzystne dla
poprawy jakości wody pitnej. 

W latach 1990-2000 stale wzrastała liczba
miejskich oczyszczalni ścieków i liczba miast
przez nie obsługiwanych (tabela VII. 3). Trze-
ba jednak zauważyć, że procent mieszkańców
miast nie posiadających oczyszczalni ścieków,
który wynosił 20,7% w roku 2000, jest nadal
zbyt wysoki. Sprawa jest jeszcze bardziej
skomplikowana, kiedy rozpatrujemy ją
z uwzględnieniem wielkości miast. W grupie
miast poniżej 2 000 mieszkańców tylko 56,2%
mieszkańców korzysta z oczyszczalni ście-
ków, a w miastach powyżej 100 000 mieszkań-
ców adekwatny udział procentowy jest niższy,
niż dla miast z przedziału 20 000 — 99 999
mieszkańców. Zaniedbania dotyczą zatem za-
równo małych miast, jak również niektórych
największych aglomeracji. 

2. Czy Polska jest na drodze do osiągnięcia
zamierzeń do roku 2015? 

Oszacowanie wskaźników dla roku 2015
jest bardzo ryzykowne. Z jednej strony popra-
wa w zakresie dostarczania wody wodociąga-
mi jest pochodną stanu całej gospodarki,
z drugiej natomiast jest wynikiem decyzji po-
litycznych określających zakres finansowania
lub współfinansowania takich przedsięwzięć.
Nakładają się na to problemy związane z du-
żym zróżnicowaniem kosztów tworzenia in-
frastruktury gospodarki wodnej na obszarach
małych aglomeracji i na terenach niezurbani-
zowanych. 

Biorąc pod uwagę zwolnienie tempa wzro-

stu gospodarczego, cięcia budżetowe spowo-
dowane deficytem i ograniczone zdolności fi-
nansowe gmin, nie można po prostu ekstrapo-
lować dotychczasowych trendów. Gdyby śred-
nioroczne tempo wzrostu wskaźników zostało
utrzymane, to przed rokiem 2015 wartość
wskaźników osiągnęłaby 100%! Co więcej,
zwłaszcza na terenach wiejskich, ale także
w odniesieniu do małych osiedli i miast wystą-
pi problem raptownego wzrostu kosztów reali-
zacji przedsięwzięć wodociągowych. Przede
wszystkim dlatego, że nadal pozbawione są
wodociągów wsie i miejscowości najuboższe,
odległe od źródeł wody, położone na terenach
trudno dostępnych lub o wyjątkowo nieko-
rzystnych warunkach fizjograficznych. 

Podsumowując kwestię docelowego pozio-
mu wybranego wskaźnika w roku 2015, moż-
na bardzo ostrożnie założyć, że zmniejszenie
o połowę, czyli o blisko 1,3 punktu procento-
wego udziału mieszkań bez wodociągu w roku
2015 jest celem trudnym, ale realistycznym.
Analogicznie dla wsi, zmniejszenie o połowę
obecnego udziału mieszkań bez wodociągów,
czyli o około 8,4 punktu procentowego, moż-
na ostrożnie uznać za cel do osiągnięcia.
W ten sposób udział mieszkań korzystających
z wodociągu wzrósłby w roku 2015 do blisko
99% dla miast i do około 92% dla wsi. 

3. Jakie czynniki mogą mieć wpływ na osią-
gnięcie założonego celu? Czy rząd realizuje
politykę, która mogłaby przybliżyć realizację
założonych celów? 

Stopniowa poprawa sytuacji w dostarcza-
niu wody do mieszkań w miastach i na wsi
w całym okresie 1990-2000 jest wskazówką,
że zamierzenia związane z podniesieniem
wskaźników udziału mieszkań korzystających
z wodociągów są realne. Trzeba zaznaczyć, że
początek lat dziewięćdziesiątych to głęboki
kryzys gospodarczy, który jednak, pomimo
ujemnego tempa wzrostu gospodarczego i re-
cesji, nie zaznaczył się zahamowaniem wzro-
stu obu tych wskaźników. Po roku 1992 i do
końca lat dziewięćdziesiątych gospodarka pol-
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ska rozwijała się w wyjątkowo szybkim tem-
pie, co sprzyjało utrzymaniu poprzedniej, ko-
rzystnej tendencji. 

Można sądzić, że nawet spowolnienie tem-
pa wzrostu gospodarczego w ostatnich dwóch
latach nie powinno mieć negatywnego wpły-
wu na wzrost wskaźników. Przede wszystkim
dlatego, że wraz z umacnianiem się gospodar-
ki rynkowej i napływem nowoczesnych tech-
nologii podnosi się standard nowych, oddawa-
nych do użytku mieszkań. W połączeniu
z tendencjami do wzrostu mobilności społecz-
nej, zamiany mieszkań i podejmowania samo-
dzielnych przedsięwzięć modernizacyjnych
można spodziewać się, że ustalone szacunko-
wo cele na rok 2015 zostaną osiągnięte. 

Zagrożeniami dla celów ustalonych na rok
2015 mogą być problemy związane z kryzy-
sem finansów publicznych, a więc koniecz-
ność podjęcia decyzji oszczędnościowych do-
tyczących jednostek budżetowych. Tam, gdzie
nastąpi uniezależnienie wydatków na rozbu-
dowę sieci wodociągowych od dotacji budże-
towych lub zostanie osiągnięte w przyszłości,
nie trzeba obawiać się o ciągłość finansowa-
nia rozbudowy sieci wodociągowej. I przeciw-
nie, tam gdzie wodociągami zajmują się pra-
wie wyłącznie jednostki budżetowe, które są
zależne od wysokości środków otrzymywa-
nych z budżetu, należy obawiać się o utrzyma-
nie dotychczasowych wydatków w zakresie
ich celów i wysokości. 

Obecnie najważniejszym partnerem zagra-
nicznym, sekundującym zmianom dokonywa-
nym w polskiej gospodarce, jest Unia Europej-
ska. Jej wymagania związane z ochroną środo-
wiska wyznaczają w bardzo dużym stopniu ce-
le polityki ochrony środowiska państwa. Do
grupy istotnych i trudnych celów związanych
z gospodarką wodną należą: osiągnięcie stan-
dardów unijnych w zakresie jakości wody pit-
nej oraz spełnienie norm w zakresie przyłą-
czenia osiedli powyżej 2000 przeliczeniowych
mieszkańców do sieci kanalizacyjnej. Oba te
trudne wyzwania ściśle łączą się ze sobą.
Szczególnie na terenach wiejskich podłącze-
nie do kanalizacji istotnie poprawi jakość kon-
sumowanej wody, niezależnie od tego czy bę-
dzie czerpana ze studni, czy dostarczana wo-
dociągiem. 

W oparciu o dotychczasowe doświadcze-
nia można stwierdzić, że dobrze rozwija się re-
alizacja umów międzynarodowych i progra-
mów pomocowych związanych z ochroną śro-
dowiska. Funkcjonowanie Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej i EkoFunduszu to pozytywne przykła-
dy właściwego wykorzystywania pomocy za-
granicznej. Środki przeznaczane na ochronę
środowiska i gospodarkę wodną są właściwie
wydatkowane i przynoszą wymierne korzyści,
również w zakresie poprawy czystości wód
i jakości wody kierowanej do użytkowników.
Najistotniejszą rolę w finansowaniu zadań re-
alizowanych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
odgrywają Program PHARE i Bank Światowy. 

1 Komentując prezentowany wskaźnik trzeba wspomnieć o jego wycinkowości i umowności w odniesieniu do złożonego zagadnienia zaopatrzenia w wo-
dę. Problemem bardzo pilnym i wciąż aktualnym w Polsce jest nie tylko samo zaopatrzenie w wodę, co konieczność poprawy jakości dostarczanej wo-
dociągami wody pitnej. Woda płynąca z kranów, chociaż powszechnie dostępna, oceniana jest jako zbyt zanieczyszczona, nadmiernie nasycona flu-
orem lub nie posiadająca odpowiednich walorów konsumpcyjnych (kolor, zapach i smak). Do przyczyn tego zjawiska zaliczyć należy: niską jakość
wielu zasobów wodnych, wciąż niezadowalający ilościowo i technologicznie poziom oczyszczania ścieków, zły stan techniczny wielu sieci wodociągo-
wych. Pochodną tego zjawiska jest powszechne w miastach i osiedlach korzystanie z dostępnych zasobów wód podziemnych, w szczególności pobiera-
nie wód oligoceńskich do celów konsumpcyjnych. Utrzymująca się sytuacja jest niekorzystna, ponieważ wydatki poniesione na dostarczanie wody wo-
dociągami nie powodują ograniczenia eksploatacji wód podziemnych, która ponadto pobierana jest bez opłat, chociaż wiadomo, że zasoby wód pod-
ziemnych nie mogą być traktowane podobnie jak odnawialne zasoby wód powierzchniowych. 
Ponadto trzeba dodać, że na pewnych obszarach Polski występuje deficyt wodny wynikający z niskiej ilości opadów oraz z braku bliskiego i odpowied-
niego ilościowo źródła wody do celów konsumpcyjnych i gospodarczych. Deficyt ten jest usuwany dzięki realizowanym rozwiązaniom technicznym, do
których należą rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, a także, na terenach wiejskich, okresowe dostarczanie wody beczkowozami. Chociaż jest
to zjawisko o znaczeniu lokalnym, to nie powinno być marginalizowane, ponieważ z warunków naturalnych Polski i jej bilansu wodnego wynika, że
jest ona krajem należącym do najuboższych w wodę wśród krajów europejskich. 



C e l  8

1. Tendencje w latach dziewięćdziesiątych.

Stan i poprawa środowiska naturalnego
są trudne do opisania małym zestawem
wskaźników. Tym bardziej niewystarczające
wydaje się uznanie za jedyny wskaźnik faktu
posiadania krajowej strategii trwałego roz-
woju. Jest to zaledwie warunek wyjściowy
podjęcia działań naprawczych związanych
ze stanem środowiska. Dlatego też uzasad-
nione jest zaproponowanie dodatkowych
wskaźników opisujących trendy w zakresie
presji wywieranej na środowisko i opisują-
cych jakość jego podstawowych komponen-
tów. Zawarte są one w Tabeli VIII. 1. Wy-
mienione tam zostały najbardziej typowe ro-
dzaje presji wywieranej na środowisko mają-
ce zarazem największe znaczenie dla gospo-
darki i środowiska. Przedstawiany okres roz-
poczyna się rokiem 1988, kiedy gospodarka
pogrążona była w kryzysie, a kończy rokiem
1999, dla którego można już obecnie przed-
stawić kompletny zestaw oficjalnych da-
nych. W 1992 r. gospodarka osiągnęła do-
datnie tempo wzrostu gospodarczego. Od te-
go roku produkt krajowy brutto wzrastał
bardzo dynamicznie, ale nie towarzyszył te-
mu powrót do znanej z poprzednich lat sil-
nej presji na zasoby i stan środowiska. 

Podstawowe rodzaje presji wywieranej
na środowisko zostały w latach dziewięć-
dziesiątych stopniowo i znacząco ograniczo-

ne. W szczególności dotyczy to ogranicze-
nia emisji gazów i pyłów do atmosfery, z wy-
jątkiem roku 1996, kiedy to emisje tlenków
azotu i dwutlenku siarki wzrosły. Zmniejsza
się również pobór wody oraz zrzut ścieków.
Tendencję spadkową da się również zauwa-
żyć w wytwarzaniu odpadów przez prze-
mysł, chociaż zostanie ona poważnie zaha-
mowana po roku 1993. Spada również zuży-
cie energii pierwotnej, z wyjątkiem lat 1996-
97, przy czym ostatni zbadany rok 1999 nie
jest wystarczająco miarodajny, ponieważ
w tym czasie nastąpiło już pewne zwolnie-
nie tempa rozwoju gospodarczego. 

Poza jednostkowymi przypadkami, jak
emisje dwutlenku węgla i zużycie energii
pierwotnej w 1996 roku, zmniejsza się rów-
nież intensywność presji na środowisko. Jed-
nostka wyrażonego wartościowo PKB wy-
twarzana jest w kolejnych latach przy mniej-
szej ilości wprowadzanych do środowiska
zanieczyszczeń i mniejszym zużyciu zaso-
bów naturalnych. Pokazuje to tabela VIII. 2.
i wykres VIII. 1., który przedstawia proste
wskaźniki intensywności presji na środowi-
sko.2

Z przedstawionych liczb nie wolno wy-
ciągać zbyt daleko idących wniosków. Po
pierwsze dlatego, że obejmują tylko wybra-
ne rodzaje presji na środowisko. Po drugie
dlatego, że przedstawiają obraz presji wy-
wieranej na środowisko z perspektywy ma-

Zapewnienie zrównoważonego rozwoju
Realizacja krajowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju do 2005r.
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Wskaźniki 1990 2000 2005
Rozwijanie i realizacja krajowej 
strategii trwałego nie tak tak
i zrównoważonego rozwoju 
„Polska 2025. Długookresowa 
strategia trwałego 
i zrównoważonego rozwoju”*

*W czerwcu roku 2000 zakończone zostały prace nad dokumentem rządowym: „Polska 2025. Długookresowa
strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju”. Jego zadaniem jest wspieranie realizacji krajowej strategii trwa-
łego i zrównoważonego rozwoju1. 



kroekonomicznej. Najłatwiej wyjaśnić to za-
strzeżenie na przykładzie emisji tlenków
azotu, które są zanieczyszczeniem przemy-
słowym, ale również towarzyszą użytkowa-
niu pojazdów, w tym samochodów prywat-
nych. Stan obecny, to skuteczne obniżenie
emisji tlenków azotu w skali całej gospodar-
ki, przy jednoczesnym stałym pogarszaniu
się jakości powietrza w wielkich aglomera-
cjach w wyniku szybko wzrastającego natę-
żenia ruchu samochodowego. Tak więc, po-
prawa wskaźników na poziomie gospodarki
wymaga i tak przeglądu wskaźnikowego na
poziomie niższych szczebli, do lokalnego
włącznie. Dopiero wtedy staje się możliwe
rozstrzygnięcie, czy w istocie zmniejszenie
obciążenia środowiska związanego z działal-
nością człowieka przekłada się na poprawę
stanu samej przyrody i warunków życia lu-
dzi.3

2. Czy Polska jest na drodze do realizacji
tych zamierzeń do roku 2015? 

Właściwe byłoby postawienie pytania,
czy lub w jakim stopniu cele nakreślone
w dokumencie „Polska 2025. Długookreso-
wa strategia trwałego i zrównoważonego
rozwoju” zostaną w roku 2015 osiągnięte?
Na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi. Po
pierwsze, w większości oficjalnych publika-
cji brakuje niestety celów wyrażonych w po-
staci liczb. Wskazuje się kierunek zmian, ale
bardzo rzadko padają liczby, które mogłyby
ułatwić ocenę stopnia realizacji celu. Po dru-
gie, harmonogramy osiągania celów są nie-
pełne i nieprecyzyjne. W rezultacie celów
przewidzianych do realizacji na rok 2015 nie
daje się opisać jako grupy kluczowych i ilo-
ściowo określonych celów4. 

Można zakładać, że trend polegający na
systematycznej poprawie stanu środowiska
naturalnego zostanie utrzymany. Jeżeli jed-
nak utrzyma się w dłuższym okresie niższy
wzrost gospodarczy, to proces poprawy mo-
że ulec wyraźnemu spowolnieniu. 

Przeszkodą w osiągnięciu zamierzonych

w strategii celów związanych ze zrównowa-
żonym i trwałym rozwojem może stać się
spadek wydatków inwestycyjnych na ochro-
nę środowiska. Regres w ostatnich dwóch la-
tach (co pokazuje tabela VIII. 3) należy łą-
czyć z wyhamowaniem tempa wzrostu go-
spodarczego i znacznym ograniczeniem
zdolności inwestycyjnych przedsiębiorstw.
Ponadto nastąpiło załamanie mechanizmu
gromadzenia środków finansowych w fundu-
szach ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej z wpływów z opłat emisyjnych. Dodatko-
wym czynnikiem osłabiającym sprawność
mechanizmu gromadzenia i wydatkowania
środków stały się zmiany w zakresie kompe-
tencji związanych z wymierzaniem i ściąga-
niem opłat. Nowo powołane urzędy marszał-
kowskie nie zawsze potrafiły przejąć obo-
wiązki wojewodów. 

3. Jakie czynniki mogą mieć wpływ na
osiągnięcie założonego celu? Czy rząd re-
alizuje politykę, która mogłaby przybliżyć
realizację założonych celów? 

Istotną kwestią jest stworzenie jednolite-
go zestawu wskaźników trwałego i zrówno-
ważonego rozwoju, które umożliwiłyby sys-
tematyczne jego monitorowanie na pozio-
mie narodowym, regionalnym i lokalnym.
Prace koncepcyjne i wdrożeniowe nad ta-
kim systemem wskaźników powinny być
kontynuowane po nadzorem Ministerstwa
Środowiska. Obecnie prowadzone są w Pol-
sce badania, których celem jest: 
- wprowadzenie do systemu informacji staty-
stycznej i pozastatystycznej jednolitych ze-
stawów wskaźników trwałego i zrównowa-
żonego rozwoju na różnych poziomach za-
rządzania; 

- stworzenie możliwości bieżącego monito-
rowania realizacji idei trwałego i zrówno-
ważonego rozwoju w Polsce na różnych po-
ziomach (krajowym, regionalnym i lokal-
nym) oraz w porównaniu z innymi krajami; 

- opracowanie zasad wdrożenia zestawu
wskaźników do praktyki pomiaru trwałego
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i zrównoważonego rozwoju oraz weryfika-
cji przydatności proponowanych zestawów
wskaźników w procesach przygotowywania
i realizacji strategii i programów rozwoju. 

Osobnym istotnym zagadnieniem wpły-
wających na szanse osiągnięcia ambitnych
celów jest aktywny udział społeczeństwa.
Należy tu brać pod uwagę poziom świado-
mości społecznej, który z góry określa sto-
pień zaangażowania obywateli w sprawy
ochrony środowiska, samorządność, inicja-
tywy gospodarcze. Poziom świadomości
z kolei w poważnym stopniu zależy od wcze-
śniejszego zaspokojenia podstawowych po-
trzeb. Wydaje się, że ten pierwszy etap Pol-
ska ma już za sobą. Następnym warunkiem
aktywnego udziału społeczeństwa w rozwią-
zywaniu ważnych dla niego kwestii jest two-
rzenie i funkcjonowanie licznych organizacji
społecznych, samorządowych i pozarządo-
wych. W tym zakresie również można odno-
tować duży postęp. 

Motorem napędowym postępu w zakre-
sie ochrony środowiska są kontakty Polski
na forum międzynarodowym, a w szczegól-
ności kontakty z takimi instytucjami mię-
dzynarodowym jak Unia Europejska,
OECD, EEA, Eurostat, UNCSD oraz Bank
Światowy. Kluczowe znaczenie mają zada-
nia dostosowawcze związane z akcesją do
Unii, które determinują kierunek podejmo-
wanych zmian i interpretację trwałego roz-
woju w skali kraju oraz na poziomie lokal-
nym. 

W oparciu o dotychczasowe doświadcze-
nia można stwierdzić, że realizacja umów
międzynarodowych i programów pomoco-
wych związanych z ochroną środowiska
przebiega dobrze. Funkcjonowanie Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Eko-
Funduszu są pozytywnymi przykładami wła-
ściwego wykorzystywania pomocy zagra-
nicznej. Środki przeznaczane na ochronę
środowiska i gospodarkę wodną są właści-
wie wydatkowane i przynoszą wymierne ko-
rzyści.
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1 „Polska 2025” nie jest pierwszą rządową publikacją odnoszącą się do strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zadań wynikających 
z dokumentu „Agenda 21” (patrz bibliografia) 

2 Wskaźniki intensywności presji wywieranej na środowisko przedstawione w tabeli VIII. 2. pokazują ilości wprowadzanych do środowiska zanieczysz-
czeń oraz zużytych zasobów naturalnych w przeliczeniu na jednostkę PKB liczonego w cenach stałych 1990 roku. 

3 Jedynym sensownym rozwiązaniem jest konsekwentne stosowanie podejścia wskaźnikowego. Należałoby operować jedno-liczbowymi wskaźnikami dla
całej gospodarki, zestawami wskaźników przekrojowych w ujęciu dziedzinowym, sektorowym lub przestrzennym, a także wskaźnikami dla lokalnych
społeczności, które korespondowałyby z wytycznymi „Lokalnej Agendy 21”. Badania w tym kierunku zostały zapoczątkowane przez Ministerstwo 
Środowiska i ich efektem będzie stworzenie odpowiednich baz danych, które, w połączeniu z zasobami informacyjnymi urzędów statystycznych, 
pozwolą na tworzenie wskaźników na poziomie lokalnym oraz wskaźników przekrojowych. Posługiwanie się wyselekcjonowanymi wskaźnikami 
makroekonomicznymi, wyliczanymi obecnie w ośrodkach naukowych, wymagać będzie osobnych rozwiązań organizacyjnych i decyzji politycznych. 

4 Niestety, wskaźniki przedstawione w aneksach dokumentu nie spełniają podstawowych wymagań kompletności i kwantyfikowalności. Oznacza to, 
że te, których wartości liczbowe zostały podane nie opisują wyczerpująco złożonych zagadnień społecznych i gospodarczych. Z kolei pod hasłem
„wskaźniki poziomu i jakości życia” zamieszczono tylko bardzo długą listę potencjalnych wskaźników nie precyzując ich wartości liczbowej i nie 
próbując nawet wskazać jaki ich poziom i w jakim horyzoncie miałby być poziomem aspiracji polskiego społeczeństwa. 
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Ocena perspektyw rozwoju Polski
w świetle celów milenijnych oparta jest na
analizie sytuacji Polski i tendencji odnoto-
wanych w ostatnim dziesięcioleciu XX wie-
ku. To wyjątkowy czas w powojennej historii
Polski. W roku 1989 zapoczątkowana zosta-
ła transformacja systemu — system komuni-
styczny zastąpiły instytucje państwa demo-
kratycznego. Zbudowano także gospodarkę
rynkową, która zastąpiła gospodarkę plano-
waną centralnie. Stąd, ocena sytuacji Polski
i jej rozwoju z punktu widzenia realizacji ce-
lów ponadnarodowych jest zarazem oceną
osiągnięć i trudności okresu przejściowego. 

Ostateczny wynik tej oceny jest pozytyw-
ny, chociaż osiągnięty postęp jest nierówno-
mierny. W większości analizowanych dzie-
dzin odnotowano postęp, a w niektórych
dziedzinach przybrał on niezwykłe rozmia-
ry. W dziedzinie zdrowia ludności (cel 4)
i poprawy zdrowia matek (cel 5), dostępu
do wyższego wykształcenia (cel 2) i ochrony
środowiska (cel 8) niepożądane trendy ule-
gły odwróceniu i/lub dokonała się znacząca
poprawa. W dziedzinie ograniczenia ubó-
stwa (cel 1) i zwiększenia liczby mieszkań
podłączonych do wodociągów odnotowano
pewien postęp, lecz jest on umiarkowany lub
niewystarczający. Ustanowienie demokra-
tycznych instytucji, które dokonało się w wy-
niku transformacji ustrojowej stanowiło
przełom w rozwoju Polski na przestrzeni
ostatnich pięćdziesięciu lat. Niemniej jed-
nak proces budowania demokracji uległ wy-
hamowaniu, a ustanowione instytucje pew-
nej petryfikacji (cel 6). Wprowadzenie me-
chanizmów rynkowych wpłynęło na pogor-
szenie się sytuacji w jednej z analizowanych
dziedzin, mianowicie pogłębieniu się nie-
równości szans kobiet na rynku pracy (wią-
że się z tym cel 3). 

Niektóre osiągnięcia okresu transforma-
cji stanowią dobry przykład tego, jak wpro-
wadzenie gospodarki rynkowej i demokracji
może być czynnikiem rozwoju. Zmiany
w zwyczajach żywieniowych nie byłyby moż-
liwe, gdyby nie większa dostępność różno-

rodnych produktów żywnościowych. Do-
stępność informacji na temat zdrowotności,
w połączeniu ze skuteczną polityką zdrowot-
ną (wprowadzoną dzięki nowej legislacji
i programom rządowym) przyczyniły się do
odwrócenia bardzo negatywnych trendów
zaznaczających się w zwiększonej śmiertel-
ności osób w wieku 15-59 (przede wszyst-
kim mężczyzn) i osiągnięcia istotnej popra-
wy w tej dziedzinie. Podobnie, swoboda
działania organizacji pozarządowych przy-
czyniła się do lepszego zrozumienia proble-
mów środowiska naturalnego przez miesz-
kańców Polski i w połączeniu ze skuteczną
polityką oraz dzięki współpracy międzyna-
rodowej doprowadziła do znacznego postę-
pu w stanie środowiska naturalnego. 

Okres ten pokazał również swoje słabo-
ści. Wzrost gospodarczy doprowadził do
znacznego wzrostu zróżnicowań dochodo-
wych, a polityka przeciwdziałanie ubóstwu
nie odniosła wielkich sukcesów. Rozwój wol-
nego rynku pracy przy braku skutecznej po-
lityki przeciwdziałania dyskryminacji ze
względu na płeć znacznie pogłębiły istnieją-
cą wcześniej dyskryminację kobiet. Zmiany
systemowe doprowadziły do znacznego
zwiększenia zainteresowania poziomem
uzyskanego wykształcenia, jednakże mimo
radykalnego wzrostu współczynnika skolary-
zacji na poziomie wyższym, występują duże
różnice w dostępie do edukacji wyższej, a jej
jakość jest niezadowalająca. 

Można by w tym miejscu zapytać dlacze-
go, skoro Polska osiągnęła znaczące sukcesy
w najważniejszych dziedzinach życia spo-
łecznego, narastają rozczarowanie i frustra-
cja, a osiągnięcia minionej dekady są po-
wszechnie niedoceniane. Znalezienie odpo-
wiedzi na to pytanie wykracza poza zakres
tego raportu. Sądzić można wszakże, iż
oprócz wzrostu bezrobocia i spowolnienia
wzrostu gospodarczego na niedostrzeganiu
rzeczywistych osiągnięć zaważyło załamanie
w budowie demokracji. Decydującym wa-
runkiem osiągnięcia postępu w tej dziedzi-
nie będzie przełamanie obecnych barier roz-
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woju demokracji oraz pokonanie przeszkód
na drodze do dobrego rządzenia. Narzę-
dziem wspierania demokratycznego porząd-
ku w Polsce winny być polityka „przezroczy-
stego” rządu, zarówno centralnego jak i sa-
morządów, a także uczestniczenie społe-
czeństwa w realizacji wybranych wspólnych
wszystkim potrzeb. 

Postęp spodziewany w następnych dzie-
sięciu, piętnastu latach zależy między inny-
mi od tempa rozwoju ekonomicznego. Nie-
mniej jednak w większości wypadków nie-
zbędne będzie prowadzenie konsekwentnej
polityki, by ów postęp mógł się dokonać. Za-
lecenia w tej dziedzinie zawarte są w roz-
działach niniejszego raportu poświęconych
poszczególnym celom rozwoju. 

W wielu analizowanych dziedzinach po-
stęp możliwy będzie dzięki współpracy mię-
dzynarodowej. Organizacje międzynarodo-
we wchodzące w skład ONZ to obok Unii

Europejskiej główni partnerzy Polski. Wśród
czynników wpływających na postęp oparty
na współpracy międzynarodowej, wyróżnić
można: 
- korzystanie z doświadczeń innych poprzez
współpracę z instytucjami międzynarodo-
wymi; 

- rozwój systemu prawa i poprawa jego sto-
sowania poprzez stosowanie prawa mię-
dzynarodowego; 

- skuteczną pomoc techniczną i finansową. 
Doświadczenia Polski z okresu transfor-

macji mogą być zarazem pomocne dla in-
nych krajów o podobnej historii. Dzielenie
się wiedzą i doświadczeniem z innymi kraja-
mi postkomunistycznymi, które może im po-
móc w rozwoju, to jeden z istotnych elemen-
tów polskiej polityki zagranicznej. 
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